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DIRECTOR DE PRODUCCIÓN  

(4 de outubro do 2019) 

Localidade: Varias provincias 

Requisitos: 

- Experiencia de máis de 8 anos en dirección e xestión de produción. 
- Experiencia demostrable en planificación da produción. 
- Enxeñería Industrial / Enxeñería Técnica Industrial / Grado en Enxeñería ou 

titulacións afíns. 
- Manexo de sistemas ERPs e dominio de ferramentas ofimáticas. 
- Idioma inglés moi valorable. 

Contacto: Enxeñeiro/a 

DIRECTOR DE PLANTA  

(4 de outubro do 2019) 

Localidade: Varias provincias 

Requisitos: 

- Enxeñería Industrial / Enxeñería Técnica Industrial / Grado en Enxeñería. 
- Experiencia mínima de 3 anos en postos de dirección de planta ou 10 anos como 

responsable de departamento e en xestión de equipos. 
- Imprescindible experiencia en implantación do sistema ISO IATF. 
- Inglés nivel alto requirido, Francés e/ou Alemán valorable 
- Ofrécese proxecto estable, desenvolvemento de carreira e condicións 

negociables 

Contacto: Enxeñeiro/a 

TÉCNICO/A DE CALEDADE E MEDIOAMBIENTE 

(5 de outubro do 2019) 

Localidade: Ourense 

Requisitos: - Diplomatura 
- Experiencia mínima ao menos 1 ano 

Contacto: Enxeñeiro/a 

http://www.aserh.com/Trabajo/director-de-produccion/
http://www.aserh.com/Trabajo/director-de-planta/
https://www.infojobs.net/ourense/tecnic-calidad-medioambiente/of-i3e740db5814525bdfc0f747cbba067&applicationOrigin=Corporativas-MS
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ENXEÑEIRO/A LEAN MANUFACTURINGDESENVOLVEMENTO EMBEBIDOS 

(7 de outubro do 2019) 

Localidade: Zona Barbanza 

Requisitos: 

- Estudos universitarios en Enxeñería Técnica Industrial e/ou similar. 

- Acreditar experiencia previa de ao menos 3 anos desenvolvendo accións de 

mellora continua no ámbito industrial (mellora de procesos, rendementos de 

produción, etc.), en produción/fabricación. 

- Experiencia na xestión e traballo en equipos multidisciplinares a nivel 

industrial (xefe/a de equipo, xefe/a de proxecto, etc). 

- Coñecementos da metodoloxía Lean Manufacturing, 5S, procedementos de 

estandarización. 

- Coñecementos en ferramentas de control de tempos e métodos. 

- Coñecementos informáticos: Paquete Office (Excel nivel alto). 

- Carné de conducir e vehículo propio. 

- Residencia na zona do Barbanza e arredores (Rianxo, Boiro, Ribeira, Pobra do 

Caramiñal, Noia, Padrón, Catoira, etc.) e/ou posibilidade de cambio de 

residencia. 

Contacto: Enxeñeiro/a 

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

(7 de outubro do 2019) 

Localidade: Zona Barbanza 

Requisitos: 

- Formación en Enxeñería Técnica Industrial, especialidade en Mecánica, 

Electricidade, Organización, etc. 

- Máster Universitario de Técnico Superior de PRL (3 especialidades). 

- Experiencia previa na área de PRL de máis de 3 anos. 

- Informática a nivel usuario avanzado. 

- Residencia na zona do Barbanza e/ou posibilidade de cambio domiciliario. 

- Carné de conducir e vehículo propio. 

Contacto: Enxeñeiro/a 

https://grupoarestora.com/empleo/empleo-ingeniero-a-lean-manufacturing-a-coruna/
https://grupoarestora.com/empleo/empleo-tecnico-a-superior-de-prevencion-de-riesgos-laborales-a-coruna/
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ENXEÑEIRO/A INDUSTRIAL JUNIOR 

(07 de outubro do 2019) 

Localidade: Zona Barbanza  

Requisitos: 

- Estudos universitarios en Enxeñería Técnica ou Superior, na especialidade 

de mecánica e/ou similares. 

- Experiencia previa de 1 a 2 anos en ámbito industrial. 

- Experiencia en xestión de proxectos e/ou procesos de fabricación 

mecánica. 

- Carné de conducir e vehículo propio. 

- Dispoñibilidade para viaxar. 

- Residencia na zona do Barbanza e arredores (Rianxo, Boiro, Ribeira, Pobra do 

Caramiñal, Noia, Padrón, Catoira, etc.) e/ou posibilidade de cambio de 

residencia. 

Contacto: Enxeñeiro/a 

RESPONSABLE DE MANTEMENTO INDUSTRIAL 

(7 de outubro do 2019) 

Localidade: Zona Barbanza 

Requisitos: 

- Estudos universitarios relacionados coa mecánica e o mantemento 

industrial:  Enxeñería Técnica Industrial, Enxeñería en Organización 

Industrial, etc. 

- Cursos específicos de mantemento industrial (maquinaria industrial, 

mecánica, etc.). 

- Experiencia previa mínima de 4-5 anos en postos de responsabilidade (en 

área de mantemento) en compañías industriais de gran tamaño. 

- Coñecementos de automatización de equipo industrial. 

- Coñecementos básicos de depuración de augas, caldeiras de vapor, hidráulica 

e neumática. 

- Coñecementos e soltura no uso de AUTOCAD, WORD e EXCEL. 

- Mo valorables coñecementos de SAP. 

- Residencia na zona do Barbanza e/ou proximidades ou posibilidade de 

cambio de residencia. 

Contacto: Enxeñeiro/a 

https://grupoarestora.com/empleo/empleo-ingeniero-a-industrial-junior-a-coruna/
https://grupoarestora.com/empleo/empleo-responsable-de-mantenimiento-industrial-sector-alimentacion-a-coruna/
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ENXEÑEIROS/AS TÉCNICOS/AS INDUSTRIAIS 

(7 de outubro do 2019) 

Localidade: Comarca do Eume  
 

Requisitos: 

- Enxeñería Técnica Industrial e/ou Superior na especialidade Eléctrica, 

Mecánica ou similar. 

- Experiencia profesional de ao menos 2 anos. 

- Coñecementos de cálculos de instalacións. 

- Dominio de AutoCAD e outros programas informáticos de cálculo. 

- Carné de conducir. 

- Posibilidade de realizar desprazamento para facer seguimento da  instalación 

en obra de forma puntual (Galicia maiormente). 

- Residencia na comarca do Eume ou cercanías e/ou posibilidade de cambio de 

residencia. 

Contacto: Enxeñeiro/a 

INGENIERO PRODUCCIÓN DE VÍA.  

(7 de outubro do 2019) 

Localidade: Ourense 

Requisitos: - Estudos mínimos Enxeñería Técnica. 

- Experiencia mínima ao menos 1 ano. 

Descrición: 

Precísase un Enxeñeiro de vía con experiencia en obras de vía en calquera das 

seguintes tipoloxías: montaxe de vía, renovacións integrais de vía e catenaria, 

duplicacións de vía, obras de variantes ferroviarias, substitucións de travesas, 

desguarnecidos, montaxes de vía en placa tanto en ferrocarril convencional 

como en ferrocarril metropolitano, obras tranviarias, mantementos, bases de 

montaxe, cambiadores de ancho e en xeneral toda clase de obra ferroviaria. 

Contacto: Enxeñeiro/a 

https://grupoarestora.com/empleo/empleo-ingenieros-as-de-oficina-tecnica-a-coruna/
https://www.infojobs.net/ourense/ingeniero-produccion-via/of-i628f7b018d4fac9045a1d4837e3853&applicationOrigin=Corporativas-MS
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ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAIL 

(8 de outubro do 2019) 

Localidade: Santiago de Compostela 

Funcións: 
Desenvolvemento de produto innovador no sector das renovables. 

Xestión da área de solar fotovoltaica. 

Ofrécese: Contrato fixo, salario 18.000 – 24.000 € 

Contacto: Enviar C.V. a: info@nexiarenovables.com 


